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Medical institutions are encouraged to actively prevent alcohol and drug addiction – one of the main prerequisites for 
domestic violence, law enforcement officers need to increase the level of competence to respond quickly and effectively domestic 
violence, governmental and non-governmental organizations closely investigate the family, in which violence was recorded, in 
order to promptly involve a multidisciplinary team of social specialists to prevent psychological and physical injury.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТИ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Забезпечення якісного та ефективного навчання в умовах коронавірусу є пріоритетним завданням системи освіти 
в Україні. Впровадження новітніх інструментів та методів дистанційного навчання потребує постійного аналізу 
та контролю щодо виконання і дотримання законодавчих положень та стандартів освітньої діяльності. Оцінювання 
якості та ефективності освіти в умовах віддаленого навчання базується на врахуванні законодавчих положень, науко-
во розроблених та впроваджених критеріїв і принципів. У статті розглянуто законодавчі, науково-теоретичні позиції, 
які окреслюють основи організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання. Визначено змістовне напо-
внення якості та ефективності сучасної дистанційної освіти. Розкрито наукові підходи та бачення щодо основних 
критеріїв оцінювання якості та ефективності навчання в умовах віддаленої взаємодії. Відзначено роль інформаційно-
телекомунікаційних технологій в організації ефективного навчання. Визначення основ оцінювання якості та ефектив-
ності освіти в умовах дистанційного навчання напряму залежить від технологічних, організаційних, управлінських 
чинників, базується на врахуванні завдань та цілей освітнього закладу. Важливе значення має поєднання складників 
системи якості (об’єктів, суб’єктів та процесів та критеріїв), основ ефективності навчання (досягнення освітніх 
завдань з оптимальним використанням ресурсів). Важливим є забезпечення доступності, універсальності, зручнос-
ті використовуваних інструментів та методів дистанційного навчання. Визначення критеріїв оцінювання якості 
та ефективності дистанційного навчання дозволяє більш масштабно поглянути на проблеми та виклики, які виникли 
в умовах віддаленої взаємодії, сформувати необхідне розуміння стану організації освітнього процесу, визначити шляхи 
подальшої роботи щодо покращення функціонування моделі дистанційного навчання. 

Ключові слова: дистанційна освіта, взаємодія, ефективність навчання, освітній процес, якість освітніх послуг, 
інформаційні технології, студенти, інновації.

Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання є актуальним та водночас складним 
завданням для педагогічних працівників освітніх закладів. Забезпечення взаємодії між учасниками освіт-
ньої діяльності є пріоритетним питанням для реалізації завдань освіти в Україні, виконання освітніх про-
грам та практик. Одним з визначальних складників вказаного процесу є оцінка якості та ефективності освіти 
в умовах дистанційної взаємодії. 

Визначення чіткого переліку ознак та показників, які засвідчують рівень та ефективність дистанційної 
освіти у коледжі, дозволить повноцінно розглянути особливості, сильні та слабкі сторони актуальної моделі 
дистанційного навчання, сформувати кроки щодо підвищення якості освіти під час організації віддаленого 
навчання. В умовах пандемії коронавірусу питання функціонування прогресивної моделі дистанційного 
навчання, його належного забезпечення напряму залежить від детального аналізу основних критеріїв оцінки 
ефективності освіти під час реалізації дистанційної моделі навчання. 

Питання ефективності дистанційного навчання стало об’єктом вивчення багатьох вчених, серед яких 
О. Р. Сватюк, Ю. Б. Миронов, М. І. Миронова, Л. В. Мирутенко, Є. Ю. Владимирська, А. Лотоцька, О. Пасіч-
ник, О. М. Саволюк, Т. В. Кравчина та багато інших. Водночас проведені дослідження мають оглядовий 
характер і стосуються окремих аспектів організації дистанційного навчання. Обрана тема залишається недо-
статньо висвітленою та потребує належного обґрунтування та наукового осмислення. 

Метою статті є висвітлення основних критеріїв оцінки ефективності освіти в умовах дистанційної вза-
ємодії. Поставлена мета передбачає виконання наступних завдань: 1) розгляд законодавчого бачення основ 
дистанційного навчання; 2) визначення змістовного наповнення категорій якості та ефективності в умовах 
дистанційного навчання; 3) окреслення критеріїв вибору засобів організації навчання, основ оцінки якості 
та ефективності освіти в умовах дистанційного навчання.

Дистанційне навчання є одним з пріоритетів сучасної освітньої політики. В умовах складної епідеміо-
логічної обстановки питання впровадження інструментів дистанційного навчання є багатокомпонентною 
проблемою, яка потребує оптимального співвідношення між складниками освітнього середовища. Викорис-
тання інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання повинно відбуватися 
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із дотриманням високих стандартів якості та ефективності, що дозволить більш дієво підійти до виконання 
завдань освітнього процесу.

Пандемія коронавірусу зумовила необхідність вивчення та застосування нових цифрових інструментів 
освітнього процесу. Важливо, щоб освітня система змогла швидко адаптуватися до нових викликів та транс-
формацій. У цьому процесі важливо не тільки почати використовувати цифрові механізми та практики, але 
і слідкувати за якісним та змістовним наповненням створених матеріалів, ефективністю їхнього викорис-
тання. Швидке заповнення освітнього простору технологіями дистанційного навчання не відбулося б без 
належного нормативного закріплення.

У Положенні про дистанційне навчання [8] дистанційне навчання є індивідуалізованим процесом набуття 
знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосе-
редкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому серед-
овищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних техноло-
гій. Забезпечення дистанційного навчання передбачає, зокрема, критерії, засоби і системи контролю якості 
дистанційного навчання.

З огляду на це дистанційна освіта в Україні покликана враховувати можливості, інтереси та потреби 
студента, застосувати формат дистанційної взаємодії, інтернет-технології у новому освітньому середовищі. 
При цьому важливе значення відіграє процес опанування викладачами та студентами інформаційних тех-
нологій та актуальних інструментів, необхідних для набуття знань. Характерно, що Положенням зауважено 
важливість науково-методичного забезпечення, що враховує функціонування системи контролю якості дис-
танційного навчання. 

З метою підвищення рівня правового забезпечення та якості дистанційного навчання наказом МОН від 
8 вересня 2020 року затверджено Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 
освіти, у якій визначено фундаментальні аспекти, що впивають на ефективність освіти в умовах дистанцій-
ної взаємодії. Так, визначальними є позиції щодо: 

 – можливості реалізації за допомогою дистанційної освіти права на якісну та доступну освіту відпо-
відно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду;

 – створення електронного освітнього середовища, яке передбачає застосування електронних освітніх 
платформ та сервісів, які сприяють організації освітнього процесу;

 – забезпечення регулярної та змістовної взаємодії суб’єктів дистанційного навчання, організації само-
контролю успішності та навчання; 

 – регулярне відстеження результатів навчання студентів коледжу, а також надання їм підтримки в освіт-
ньому процесі (за потреби) [3].

У загальному вигляді вказаним документом визначено основні засади дистанційного навчання, які дозво-
ляють контролювати процес навчання у закладах освіти. Особливості реалізації моделі дистанційної взаємо-
дії з використанням цифрових платформ та інструментів повинно відбуватися із дотриманням національних 
стандартів освітньої діяльності, про що свідчать вимоги та засади, на яких базується дистанційне навчання.

Визначення критерії оцінки ефективності дистанційного навчання неможливе без чіткого розуміння 
змістовного наповнення сутності ефективності навчального процесу, організованого за дистанційною фор-
мою навчання. 

Окрім того, що ефективність є показником, що показує співвідношення отриманого результату та витра-
чених ресурсів, О. Р. Сватюк., Ю. Б. Миронов, М. І. Миронова вбачають декілька надважливих складників, 
які лежать в основі ефективності дистанційного навчання: 

 – соціально-педагогічної (отримання учнями більше теоретичного та практичного матеріалу, стимулю-
вання творчого інтересу);

 – організаційної (створення механізму управління дистанційним навчанням з використанням меншої 
кількості викладачів, однак із залученням ширшої аудиторії студентів, витрачаючи менше часу);

 – технологічної (всебічний розвиток технологічного процесу на рівні закладу, в масштабах міста та 
держави загалом);

 – економічної (покращення співвідношення вкладень та результатів освітньої діяльності) [9, c. 216–217].
Важливо також зосередитися на розумінні компонентів якості освіти під час організації дистанційного 

навчання. Так, характеристика якості, на переконання Є. Ю. Владимирської, складається з таких компонентів: 
 – об’єкти (освітні стандарти, навчальні програми та навчально-методичні матеріали, професійний 

рівень викладачів, засоби навчання);
 – суб’єкти (студенти, викладачі, керівники та інші працівники, що беруть участь у навчальній, науковій, 

методичній та управлінській роботі);
 – процеси (навчання, забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами, інформаційна під-

тримка, адміністративна робота факультетів); 
 – концепції (політика в освітній установі) [2, с. 15].

З огляду на це питання якості є багатокомпонентним і передбачає поєднання концептуальних основ, 
характеристик об’єкта та суб’єкта, спрямованих на реалізацію завдань щодо організації оптимальної 
та ефективної діяльності. 
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Необхідність продовження віддаленої взаємодії стало передумовою для аналізу та узагальнення досвіду 
з організації дистанційного навчання, створення сформованих на практиці критеріїв відбору та застосу-
вання інструментів дистанційного навчання. 

Можна виділити такі критерії вибору засобів організації дистанційного навчання: відповідність постав-
леним цілям (застосування інструментів повинно бути націлене на досягнення необхідних результатів); 
універсальність (використання інструментів дистанційного навчання повинно бути оптимальним за кіль-
кістю та мати високу ефективність); зрозумілість (легкість сприйняття); доступність (врахування особливих 
потреб студентів коледжу); зручність (можливість використання на різних платформах) [7]. 

Безумовно, специфічною ознакою дистанційного навчання є використання телекомунікаційних техноло-
гій, інтернет-ресурсів та сервісів, які не повинні викликати труднощів у навчанні і сприяти налагодженню 
ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу. Водночас вказані критерії стосуються здебіль-
шого інструментів дистанційної освіти, які наповнюють процес дистанційної взаємодії. 

Більш предметно до питання визначення критеріїв дистанційної освіти підійшла Л. В. Мирутенко, яка 
проаналізувала специфіку дистанційного навчання і виокремила критерії її ефективності: ефективність 
навчання і викладання (взаємодія викладачів та студентів); підтримка студентів та викладачів (створення від-
повідного підрозділу підтримки); аналіз та оцінка (система моніторингу); розробка курсів (активне викорис-
тання авторських розробок); технологічне забезпечення (якісна технологічна підтримка, надійність та без-
пека); інституціональні та організаційні аспекти (нормативна підтримка та інституційні ресурси) [6, c. 262]. 

Відзначимо, що дослідницею охоплено надзвичайно суттєві та вагомі аспекти дистанційного навчання, 
дотримання яких є важливим у контексті слідування основним стандартам якості дистанційної освіти. Дис-
танційна освіта повинна забезпечувати інноваційність форм і рівнів освіти, програм та навчальних планів. 
Технологічне забезпечення, система моніторингу, застосування інструментів віддаленої взаємодії повинно 
відповідати цілі та місії навчального закладу, надавати необхідну підтримку студентам та викладачам. 

Потрібно погодитися, що сучасна освіта у коледжах передбачає активну реалізацію можливостей інфор-
маційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що сприяють підвищенню якості методичного та дидактичного 
забезпечення навчально-виховного процесу [9].

Використання інформаційних технологій є одним з надзвичайно актуальних критеріїв оцінки дистанцій-
ного навчання. О. М. Соколюк відзначає, що дослідження ефективності використання ІКТ має бути спрямо-
ване на умови протікання всього процесу навчання, динаміку навчальної діяльності, повинно бути не просто 
описовим, але й пояснювальним, щоб виявити причини низької або високої ефективності використання ІКТ 
[10, c. 120]. 

Використання моніторингу та аналізу щодо визначення ефективності використання інструментів дистан-
ційного навчання, безумовно, стосується не тільки ІКТ, але і всього спектру засобів та моделей, що беруть 
участь у вирішенні питання злагодженого функціонування освітнього простору.

Необхідність швидкого переходу на дистанційне навчання позначилась на якості надання освітніх послуг. 
Потрібно відзначити, що у процесі налагодження дистанційної взаємодії виникла значна кількість трудно-
щів, що мають негативний вплив на реалізацію віддаленої моделі навчання в умовах карантину. 

Відповідно до аналітичної довідки щодо організації дистанційного навчання у закладах освіти в умо-
вах карантину [1] Державною службою якості освіти України протягом 8–15 квітня 2020 року проведено 
аналіз стану організації дистанційного навчання. Основні труднощі та проблеми, які виникають у закладах 
освіти, пов’язані з технічним забезпеченням, психолого-педагогічним супроводом, налагодженням взаємо-
дії та розв’язанням організаційних питань. 

Безумовно, відсутність необхідних ресурсів, досвіду роботи з використанням ІКТ, неможливість налаго-
дження системи контролю та супроводу впливають на якість та ефективність освіти. Попри те, що більшість 
студентів коледжу підтримують такий формат навчання, використання технологій дистанційного навчання 
в умовах карантину є вимушеним кроком, який відповідає реаліям сьогодення. 

Критерії якості дистанційної освіти розглянуті Т. В. Кравчиною: оцінка знань навчальних дисциплін; 
рівень системної компетентності; рівень компетенції в розподілі ресурсів (вміння розподіляти час, вміння 
розподіляти гроші та матеріали, вміння розподіляти простір, вміння розподіляти кадри); рівень технологіч-
ної компетенції; рівень компетентності в роботі з інформацією; оцінка особистісних якостей; оцінка розумо-
вих навичок; оцінка навичок міжособистісного спілкування [4, с. 45–46].

Виконання завдань навчально-виховного процесу в умовах дистанційного навчання прямо залежить від 
трудового процесу, ефективності розподілу ресурсів, професіоналізму, управлінських чинників, індивіду-
альних чинників тощо. Ефективність і якість освіти пов’язана зі ступенем виконання завдань і цілей закладу, 
досягненням підсумкових результатів освітньої діяльності. 

Цілком виправдано, що специфічність та новизна форм дистанційної освіти передбачають належне 
обґрунтування, забезпечення, контроль вказаної діяльності, окремої уваги потребує постійне спостереження 
і наукове узагальнення вказаної проблематики. Потрібно брати до уваги циклічність такої форми роботи 
та постійно підвищувати процеси моніторингу, планування та контролю під час навчально-виховного процесу.

В. Є. Владимирська слушно зауважує, що забезпечення результативності та ефективності дистанційного 
навчання передбачає створення відповідного педагогічного контексту (використання притаманних дистан-
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ційному навчанню власних дидактичних принципів, урахування педагогічних закономірностей, обґрунту-
вання педагогічної доцільності). Є необхідність у дотриманні певної послідовності створення дистанцій-
ного навчання (життєвого циклу), а найбільшу увагу слід приділяти етапам педагогічного та організаційного 
планування [2, c. 16].

На наше переконання, ефективність дистанційного навчання залежить від багатьох управлінських, педа-
гогічних, особистих чинників, які стосуються організації навчального процесу, налагодження взаємодії, 
використання ІКТ. Процес навчання та виховання молоді в умовах віддаленого навчання ускладняється необ-
хідністю вирішення технологічних, організаційних, навчальних проблем, що виникають у процесі навчання.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розгляд сучасних аспектів організації дистанцій-
ного навчання засвідчив, що формулювання основних критеріїв якості та ефективності базується на науко-
вому осмисленні необхідності досягнення результатів освітньої діяльності з використанням наявних засобів 
та інструментів інформаційно-комунікативних технологій. Забезпечення якості та ефективності дистанцій-
ної освіти відбувається на основі багатьох системоутворюючих чинників, серед яких налагодження органі-
заційно-управлінського процесу та продуктивної взаємодії, застосування ІКТ, демонстрація високого рівня 
компетентності та відповідності стандартам, принципам і завданням дистанційної освіти та освітнього про-
цесу загалом. 

Подальші дослідження повинні містити чітке обґрунтування щодо розвитку нормативно-правового 
забезпечення, стандартів використання технологій та інструментів дистанційного навчання, прогнозувати 
подальший розвиток форм та методів дистанційного навчання.
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Vieilandie L. V., Prokofyeva L. B. Criteria for evaluation of quality and efficiency of education in the conditions 
of distance learning

Ensuring quality and effective training in the context of coronavirus is a priority of the education system in Ukraine The 
introduction of the latest tools and methods of distance learning requires constant analysis and monitoring of compliance 
and compliance with legislation and standards of educational activities. Assessment of the quality and effectiveness of distance 
learning is based on legal provisions, scientifically developed and implemented criteria and principles. The article considers 
the legislative, scientific and theoretical positions that outline the basics of the organization of the educational process in terms 
of distance learning. The content of the quality and efficiency of modern distance education is determined. Scientific approaches 
and visions on the main criteria for assessing the quality and effectiveness of learning in the context of remote interaction are 
revealed. The role of information and telecommunication technologies in the organization of effective training is noted. Deter-
mining the basics of assessing the quality and effectiveness of education in distance learning directly depends on technological, 
organizational, managerial factors, based on the tasks and objectives of the educational institution. It is important to combine 
the components of the quality system (objects, subjects and processes and criteria), the basics of learning efficiency (achieving 
educational goals with optimal use of resources). It is important to ensure the availability, versatility, convenience of the tools 
and methods of distance learning used. Defining the criteria for assessing the quality and effectiveness of distance learning 
allows a larger look at the problems and challenges that have arisen in the context of remote interaction, to form the necessary 
understanding of the educational process, to identify ways to further improve the model of distance learning.

Key words: distance education, interaction, learning efficiency, educational process, quality of educational services, infor-
mation technologies, students, innovations.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Соціальні інвестиції, благодійна фінансова допомога, регіональний розвиток, економічний, соціальний, екологіч-
ний вплив є важливими параметрами соціальної відповідальності університету. Ідентифіковано тенденцію зростан-
ня соціальної відповідальності університетів у процесі сталого інвестування. З’ясовано види “Sustainable investing” 
(Стале інвестування): “Traditional investing” (Традиційне інвестування), “Рhilanthropy” (Філантропія), “Ethical or 
responsible investing” (Етичне або відповідальне інвестування), “Sustainable investing” (Стале інвестування), Impact 
Investing (Інвестиції соціального впливу / цільове соціальне інвестування). Визначено складники залучення університе-
тів до практики сталого інвестування:

– “Integrating ESG criteria” (Інтегровані ESG критерії).
– “Negative screening and divestment” (Від’ємний скринінг та дивестиція).
– “Positive screening” (Позитивний скринінг).
– “Sustainable Investment Funds” (Фонди сталого інвестування).
– “Establishing Student managed funds that incorporate sustainable investing” (Заснування фондів сталого інвестуван-

ня, що управляються студентами).
– “Signing onto commitments related to Sustainable Investing” (Прийняття зобов’язань, пов’язаних зі сталим інвесту-

ванням) включає дотримання принципів відповідального інвестування, участь у мережах інвесторів щодо кліматич-
ного ризику та стійкості, участь у різних програмах із сталого розвитку.

– “Shareholder Engagement» (Залучення стейкхолдерів) у формі голосування за довіреністю, ведення діалогу з компа-
ніями, що перебувають у інвестиційному портфелі фонду, підготовка рішень / резолюцій акціонерів та ін.

– “Forming a shareholder Responsibility Committee” (Створення Комітету з відповідальності акціонерів).


